ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Μαδρίτη, 05.04.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ CONGRESS & EXPO ASLAN 2019,
Μαδρίτη- 03-04.04.2019
Η διήμερη ισπανική Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας η οποία αποτελεί σημαντικό σημείο
αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο για τον τομέα της τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε στη
Μαδρίτη στις εγκαταστάσεις της IFEMA, κατά το διάστημα 3-4 Απριλίου τ.έ. Συγκεκριμένα, το
Δημοτικό Παλάτι Συνεδρίων της Μαδρίτης φιλοξένησε την 26η έκδοση της διοργάνωσης
ASLAN, η οποία διέθετε ένα ευρύ πρόγραμμα εκθέσεων, συνεδρίων και περιοχών δικτύωσης.
Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της οργάνωσης @asLAN, με την υποστήριξη των
συνδεδεμένων εταιρειών και των κυριότερων φορέων του τομέα.
Η @asLAN είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση, αποτελούμενη από περισσότερες από 120
εταιρείες τεχνολογίας. Με κύριο συνδετικό κρίκο την καινοτομία, από τους κατασκευαστές έως
τους διαχειριζόμενους παρόχους υπηρεσιών, η @asLAN αποτελεί ένα ουδέτερο και ευέλικτο
περιβάλλον για την τόνωση της αγοράς και τη διάδοση νέων τεχνολογιών.
Η οργάνωση θεωρείται ότι διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση της αγοράς στον τομέα
ενδιαφέροντός της. Έχοντας συνεργαστεί συνολικά έως σήμερα με περισσότερες από 300
εταιρείες στον τομέα των τεχνολογιών, έχει οργανώσει πάνω από 400 δραστηριότητες και έχει
βοηθήσει περισσότερους από 150.000 επαγγελματίες στα τριάντα χρόνια δράσης της. Η
εγγύτητα προς την αγορά και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας, με χρήση συγκεκριμένης
μεθοδολογία εργασίας, επιτρέπουν την έναρξη νέων πρωτοβουλιών με εγγυήσεις επιτυχίας.
Το Congress & EXPO ASLAN 2019 αποτελεί μεγάλο ετήσιο τεχνολογικό γεγονός στην
Ισπανία, το οποίο, σε αυτή την 26η έκδοση, συγκέντρωσε 133 εκθέτες-συμμετέχουσες
ηγετικές εταιρείες του κλάδου και περισσότερους από 6.000 ενδιαφερόμενους επισκέπτες.
Ακόμη, 22 κλαδικοί ισπανικοί φορείς συνεργάστηκαν για την επιτυχία της έκθεσης. Έδωσε την
ευκαιρία εξοικείωσης με τις τεχνολογικές προοπτικές των κύριων διεθνών κατασκευαστών και
το όραμα των ειδικών στις ακόλουθες υπηρεσίες και εφαρμογές:
•
•
•

κυβερνοασφάλεια, διαχείριση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη
WiFi, πλατφόρμες IoT, δίκτυα
Cloud, κινητικότητα, λύσεις συνεργασίας

Η γνώση των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών και του τρόπου μετασχηματισμού των
οργανισμών ως η μεγάλη πρόκληση στη νέα ψηφιακή εποχή, αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο
εξέτασης του Congress & EXPO ASLAN 2019.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν εξέχοντα άτομα του τεχνολογικού κλάδου, μεταξύ των
οποίων:
•
•
•
•

Διαχειριστές τεχνολογίας μεγάλων και μικρών οργανισμών: CIOs, CTOs, CISOs κ.ά.
Μηχανολόγοι και χειριστές - xSP
Στελέχη και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ηγηθούν του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες, εφαρμογές και συνδεδεμένες
υποδομές.
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Το μήνυμα του Προέδρου της οργάνωσης @asLAΝ, κ. Markel Gruber, διέπνεε ολόκληρη τη
διοργάνωση: «Η τεχνολογική καινοτομία και η κυβερνοασφάλεια είναι οι εγγυήσεις του
μέλλοντος».
Κύριος στόχος της διοργάνωσης ήταν να ευαισθητοποιήσει τους επιχειρηματίες να δώσουν
προτεραιότητα στις επενδύσεις της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας και να φέρει σε
επαφή τους άμεσα ενδιαφερόμενους με την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και υπηρεσιών.
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα στον τομέα της ψηφιοποίησης για κάθε
εταιρεία που επιθυμεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Η θυγατρική εταιρεία της INTRACOM TELECOM SA στην Ισπανία μετείχε στην ASLAN 2019,
ως εταιρεία που δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Με
αποδεδειγμένη εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στην αγορά, περισσότερους από 1.700
επαγγελματίες συνεργάτες παγκοσμίως και διεθνή παρουσία, η εταιρεία έχει καταστεί σημείο
αναφοράς στην σταθερή ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και καινοτομεί στην τεχνολογία
5G, συμμετέχοντας ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης και καινοτομίας.
Η εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων λογισμικού και ένα πλήρες
φάσμα υπηρεσιών τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, εστιάζοντας στην ανάλυση μεγάλων
δεδομένων και στα στοιχεία πληροφοριών. Η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές στην Ευρώπη (με
γραφεία και εξειδικευμένο προσωπικό στη Μαδρίτη, Ισπανία), τη Ρωσία και την ΚΑΚ, τη Μέση
Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.
Στο πλαίσιο του Congress & EXPO ASLAN 2019, η Intracom Telecom πραγματοποίησε δύο
σημαντικές παρουσιάσεις. Η πρώτη είχε ως κύριο θέμα «Αγορά, Στρατηγική και Εξέλιξη την
εποχή της υπερσυνδεσιμότητας» με ομιλητή τον Αντιπρόεδρο πωλήσεων Ιβηρικής, Ιταλίας
και Ν. Αμερικής, κ. Ercole Rovida. Αντίστοιχα, στη δεύτερη παρουσίαση, ομιλητής ήταν ο
αντιπρόεδρος πωλήσεων του καταστήματος της εταιρείας στη Μαδρίτη, κ. Aristides
Fernández με βασικό θέμα «Συνδεσιμότητα και Εικονική Παρουσίαση των δικτύων».
Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης επισκέφθηκε την Έκθεση, ήρθε σε επαφή με εκθέτες και
συνεργαζόμενους κλαδικούς φορείς με τους οποίους διατηρεί επικοινωνία, στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής δικτύωσης που έχει αναπτύξει στο χώρο της τεχνολογίας και παρακολούθησε
τις επιτυχημένες παρουσιάσεις των ομιλητών της ΙΝΤRACOM TELECOM, οι οποίες
συγκέντρωσαν σημαντική μερίδα κοινού.
Το Γραφείο ΟΕΥ έχει πλέον εντάξει την εν λόγω έκθεση στα σημαίνοντα τεχνολογικά γεγονότα
που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στην Ισπανία και θα συνεχίσει να ενημερώνει
συστηματικά για τις εξελίξεις στο χώρο.
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